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Περί ΕΕΤΤ 

 

Η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη 

ρυθμιστική αρχή. 

Απολαμβάνει οικονομικής και 

διοικητικής αυτοτέλειας.  

 

Ρυθμίζει, εποπτεύει, ελέγχει και 

ασκεί αρμοδιότητες επιτροπής 

ανταγωνισμού για τις εξής 

αγορές:  
 

Την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

• Σταθερή & κινητή τηλεφωνία  

• Ασύρματες επικοινωνίες 

• Διαδίκτυο 

• Ραδιοεξοπλισμό & Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό 

Εξοπλισμό 

Την αγορά ταχυδρομείων  

• Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

• Υπηρεσίες ταχυμεταφορών  
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Ο ρόλος της ΕΕΤΤ 
Καταναλωτής 

Αγορά Πολιτεία 

ΤΡΙΠΛΗ 

ΣΤΟΧΕΥΣΗ 

Η ΕΕΤΤ συμμετέχει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής 
ψηφιακής στρατηγικής, θέτοντας πάντα στη διάθεση της 

Πολιτείας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της.  

Η ΕΕΤΤ ενθαρρύνει τις επενδύσεις και προωθεί τον υγιή 
ανταγωνισμό, μέσω της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος 

ρυθμιστικής σταθερότητας. 

Η ΕΕΤΤ προσφέρει ίσες ευκαιρίες, επενδύσεων και 
δραστηριοποίησης στους παρόχους και διασφαλίζει ισότιμη 

πρόσβαση σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και 
ταχυδρομικών υπηρεσιών προς όφελος της Πολιτείας και του 

καταναλωτή.  
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1998: Η Αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη εποπτείας και ρύθμισης των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών και μετονομάζεται σε ΕΕΤΤ (Ν.2668/1998). 

1992: Ίδρυση της Αρχής υπό την επωνυμία Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών (Ν.2075/1992). 1995: Έναρξη λειτουργίας της Αρχής. 

2001: Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Πρώτη φάση ανάπτυξης ευρυζωνικότητας: Βασίστηκε στο δίκτυο χαλκού με 

τεχνολογία ADSL και υποδομές υψηλού κόστους. 

Ιστορική αναδρομή 

2012: Δεύτερη φάση ανάπτυξης ευρυζωνικότητας: Ανάπτυξη τεχνολογίας 

VDSL από τον ΟΤΕ και παροχή υψηλότερων ταχυτήτων πρόσβασης. 

Αυξημένες αρμοδιότητες για την Αρχή με τους Ν.4070 & 4053, που 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα διαχείρισης του φάσματος 

για υπηρεσίες επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 

2015: Με ευθύνη του ΥΠΟΜΕΔΙ: Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου 

2020. Συμμετέχει, μεταξύ άλλων, και η ΕΕΤΤ. 

2016: Κατάρτιση σχεδίου μέτρων για ανάλυση αγορών πρόσβασης με σ 

κοπό επενδύσεις για παροχή προϊόντων υπέρ-υψηλών ταχυτήτων (NGA). 



 
 
 

Η Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών 



DESI 



 

(α) Συνδεσιμότητα 

 

 

 

• 26η θέση μεταξύ 28 χωρών 

• Δυνατότητα πρόσβασης σε σταθερές ευρυζωνικές 

υπηρεσίες για το 99% των νοικοκυριών 

• Διείσδυση ευρυζωνικών συνδέσεων στον πληθυσμό: 

32,6% (α’ εξάμηνο 2016), 33,5% (τέλος έτους). 

• Ταχύτητες >30Mbps διαθέσιμες σε 36% των 

κατοικιών. Μ.Ο. ΕΕ: 71% 

• Το 85,5% των γραμμών εμφανίζει ταχύτητες άνω 

των 10Mbps, το 7% άνω των 30Mbps (2016) 

• 2,7% διείσδυση μέσω γραμμών πρόσβασης νέας 

γενιάς (NGA) 
 

 
 

(β) Ανθρώπινο 

κεφάλαιο 

 

• Χρήση Internet: 63% πληθυσμού. Μ.Ο. ΕΕ: 76% 

(2015) 

• Διαρροή ατόμων υψηλών προσόντων στο 

εξωτερικό. 

• Χάσμα μεταξύ δεξιοτήτων που απαιτούν οι εταιρίες 

ΤΠΕ και αυτών που παρέχει η τυπική εκπαίδευση. 

Συγκριτική αξιολόγηση των ψηφιακών 

επιδόσεων Ελλάδας – ΕΕ (DESI) - (1/2) 



Συγκριτική αξιολόγηση των ψηφιακών 

επιδόσεων Ελλάδας – ΕΕ (DESI) –(2/2) 

 

(γ) Χρήση Διαδικτύου 

 

• Υψηλό ποσοστό χρηστών σε δραστηριότητες 

Διαδικτύου  

• Μικρό ποσοστό για τραπεζικές υπηρεσίες (21%) 

και ηλεκτρονικές αγορές (47%), έναντι 57% και 

65% Μ.Ο. στην ΕΕ 

(δ) Ενσωμάτωση της 

ψηφιακής τεχνολογίας 

• Από επιχειρήσεις: αύξηση παραγωγικότητας και 

συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη 

• Χαμηλός ρυθμός ενσωμάτωσης από ΜμΕ 

πωλήσεις μέσω Διαδικτύου (6%) 

• Νεοσύστατες επιχειρήσεις: θετική εικόνα 

(ε) Ψηφιακές δημόσιες 

υπηρεσίες 

• 20η θέση για την Ελλάδα πάνω από Μ.Ο. της ΕΕ 

• Συμπλήρωση εντύπων μέσω Διαδικτύου (37%) 

πάνω από Μ.Ο. της ΕΕ 

• Στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (2014-

2020) 



Συμμετοχή της ΕΕΤΤ στο  

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο (2015-2020) 
Η σύγκλιση με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου 2020 
αποτυπώνεται ως εξής:  
• Η διαθεσιμότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 

30Mbps θα είναι εφικτή για όλους τους πολίτες της χώρας μας έως το 
2020.  

• Το 50% των ελληνικών νοικοκυριών θα διαθέτουν σύνδεση στο 
Διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 100Mbps έως το 2020.  

(α) Επενδύσεις ιδιωτών παρόχων 

μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου 

(ρόλος ΕΕΤΤ) που διασφαλίζει την 

ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού 

και την αποφυγή στρεβλώσεων στην 

τηλεπικοινωνιακή αγορά. 

Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν με τις εξής δράσεις: 

(β) Κρατικές δράσεις για:  

      i) ανάπτυξη υποδομών και    

μείωση κόστους εγκαταστάσεων  

  ii) παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 

σε περιοχές χωρίς εμπορικό 

ενδιαφέρον (rural 2) . 



Προοπτικές 

Για την αξιοποίηση επενδύσεων σε Δίκτυα Νέας Γενιάς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
διαμόρφωση ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Σημαντικά μέτρα είναι: 
Α) Η μείωση του κόστους εγκατάστασης υψίρυθμων δικτύων, η χορήγηση 
δικαιωμάτων διέλευσης και η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Το 
σχετικό πλαίσιο έγινε πρόσφατα νόμος του Κράτους με καθοριστική συμβολή της ΕΕΤΤ. 
 
Β) Η καθιέρωση του απαραίτητου αξιόπιστου και διαφανούς ρυθμιστικού 
κανονιστικού πλαισίου, που προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων – 
επενδυτών και ανήκει στις βασικές υποχρεώσεις της ΕΕΤΤ. 
 
Η προσπάθεια ευρυζωνικής σύγκλισης με τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου 
έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από την οικονομική 
κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια.  
Η ανάπτυξη είναι μονόδρομος. Είναι γνωστό ότι μεταξύ ανάπτυξης και διείσδυσης 
της ευρυζωνικότητας υπάρχει αμφίδρομη σχέση.  
Κρίσιμος παράγοντας η εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου vectoring-ΝGΑ για 
την επιτυχή διείσδυση των υψίρρυθμων ευρυζωνικών δικτύων. 
 
Τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών και υπερ-υψηλών ταχυτήτων προσφέρουν ελκυστικό  
επενδυτικό περιβάλλον και συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της 
καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στον τουρισμό, στις 
υπηρεσίες όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση, καθώς και σε άλλους 
τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. 





 

Περαιτέρω Μείωση ARPU στην κινητή 
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Στην  αγορά κινητών επικοινωνιών το μέσο έσοδο ανά χρήστη συγκεντρώνεται στην περιοχή 

των 10 Ευρώ σε μηνιαία βάση το 2016 υποχωρώντας κατά 1 ευρώ σε σχέση με το 2015 και 6 

ευρώ σε σχέση με την υψηλότερη τιμή που καταγράφεται το 2011.  Στην αγορά αυτή 

διαπιστώνεται ότι το μέσο έσοδο ανά χρήστη καρτοκινητής κυμαίνεται στο 1/5 του αντίστοιχου 

εσόδου της συμβολαιακής κινητής 

Διαχρονική εξέλιξη μέσου εσόδου ανά χρήστη στη αγορά κινητών επικοινωνιών (Πηγή ΕΕΤΤ) 
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Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση:  

Βασικός Πυλώνας Εσόδων της Κινητής 
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Γοργή ανάπτυξη καθώς σε ένα έτος αυξήθηκαν κατά 850 χιλιάδες οι συνδρομές 

κινητής ευρυζωνικότητας . 

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην περί του 17% αύξηση των συνδέσεων κινητής 

ευρυζωνικότητας σε συνδρομές που συνδυάζουν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. 

Η Ελλάδα υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ (84 συνδρομές ανά 100 άτομα)  

Εξέλιξη κινητής ευρυζωνικής διείσδυσης (Πηγή ΕΕΤΤ) 
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Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση:  

Έμφαση στην αύξηση διείσδυσης του VDSL 
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 Βασικός αναπτυξιακός βραχίονας της εγχώριας τηλεπικοινωνιακής αγοράς 

 Συνεχίζεται η αύξηση της συνδρομητικής βάσης στην ευρυζωνική πρόσβαση (3,63 εκατ. στα τέλη του 

2016, διείσδυση 33,5%)  

 Μόλις 273 χιλιάδες είναι οι συνδέσεις VDSL (<3% διείσδυση). Δηλαδή, η διείσδυση ευρυζωνικών 

υπηρεσιών σε πολύ υψηλές ταχύτητες παραμένει δυσανάλογα μικρή. 

33.51% 
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Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση:  

Υπάρχει χώρος για διείσδυση γραμμών NGA 
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% κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης 

 88% των γραμμών αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες άνω των 10 Mbps. 

 Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps  και άνω), συνιστούν περί του 8% των ευρυζωνικών 

γραμμών της χώρας 



 

Η έμφαση στα δίκτυα NGA’s 
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99% των νοικοκυριών καλύπτεται με βασική ευρυζωνική υποδομή. Παρά τις 

δυσκολίες της ελληνικής γεωγραφίας, η ευρυζωνική κάλυψη στις αγροτικές 

περιοχές είναι μεγαλύτερη από τη μέση κάλυψη της ΕΕ.  

 

Στοίχημα η σταδιακή μείωση της εξάρτησης από την τεχνολογία DSL. 

Υστέρηση στην ευρυζωνική κάλυψη με δίκτυα NGA’s σε σχέση με την ΕΕ αν 

και γίνονται σαφή βήματα να καλυφθεί το χαμένο έδαφος (rural) 

 

Η Ελλάδα είναι πλησίον του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε κάλυψη δικτύων 

κινητής 4 γενιάς.  

Σύγκριση Ευρυζωνικής Κάλυψης Ελλάδας, ΕΕ (Πηγή: ΕΕΤΤ και Broadband Coverage Study (IHS and Point Topic) 

Κάλυψη EL-2016 EU-2016 

Σταθερή Ευρυζωνικότητα(σύνολο) 99% 98% 

Σταθερή Ευρυζωνικότητα (αγροτικές) 97% 93% 

Σταθερή Ευρυζωνικότητα NGA (σύνολο) 44% 76% 

Σταθερή Ευρυζωνικότητα NGA (αγροτικές) 1% 40% 

4G κάλυψη κινητής (Μ.Ο. παρόχων) 80% 84% 



 

Οι επενδύσεις αυξάνονται  
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  Το 2016 ήταν μια πολύ καλή  χρονιά για τις επενδύσεις στην αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθώς ήδη το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016 διαπιστώνεται όγκος 
επενδύσεων υψηλότερος κατά 6% σε σχέση με όλο το 2015.  

 Επιβεβαιώνεται μια πρόσθετη και σημαντική ώθηση στις επενδύσεις, κυρίως σε 
δίκτυα υποδομής,  καθώς ήδη οι πάροχοι έχουν προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις 
ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων Ευρώ  

 (Εκατομμύρια Ευρώ) 2015A 2015B 2016A 

Σύνολο ~ 274 ~395 ~707.3 

Υλικές Επενδύσεις (πχ. εξοπλισμός, δίκτυα) ~164 ~298 ~571.5 

Άυλες επενδύσεις (π.χ Ε&Α και δικαιώματα 

χρήσης) 
~109.5 ~97 ~135.7 

Επενδύσεις (Πηγή ΕΕΤΤ) 



 

 
Περιγραφή της ρυθμιστικής παρέμβασης 
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Διαδικασία ανάλυσης αγοράς σύμφωνα  
με το Κανονιστικό Πλαίσιο   

•Σχετική αγορά  

  προϊόντων 

•Γεωγραφική εμβέλεια 

  αγοράς 

•Ατομική Δεσπόζουσα Θέση 

•Συλλογική Δεσπόζουσα Θέση 

•Επιβολή 

•Διατήρηση 

•Τροποποίηση  

•Άρση Υποχρεώσεων  

•Εθνική Δημόσια  
  Διαβούλευση   
 

•Κοινοποίηση του Σχεδίου Μέτρων  
  στην Επιτροπή & στις άλλες ΕΡΑ 

•Τελική απόφαση  
•Κοινοποίηση της τελικής Απόφασης 
 

Οι υφιστάμενες ρυθμιστικές υποχρεώσεις παραμένουν εν ισχύ έως ότου 

ολοκληρωθεί η επόμενη ανάλυση της αγοράς από την ΕΡΑ και υιοθετηθεί 

η σχετική απόφαση. 

 

           ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
       ΣΙΑ 

           ΟΡΙΣΜΟΣ  
     ΑΓΟΡΑΣ 

           ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ 
           ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

           ΔΗΜΟΣΙΑ  
           ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
                  ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ &  

ΑΛΛΕΣ   ΕΡΑ 

1 2 3 4 5 

Η διαδικασία ανάλυσης αγοράς που ακολουθείται σύμφωνα με το Κανονιστικό 

Πλαίσιο παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:  

 



Ρύθμιση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διαδικασία εισαγωγής 

της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης 

Συγκεκριμένη διαδικασία για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring ή 

ισοδύναμων τεχνολογιών στο δίκτυο πρόσβασης: 

 

 Οποιοσδήποτε τηλεπικοινωνιακός πάροχος μπορεί να αναλάβει την 

υλοποίηση  σύμφωνα με διαδικασίες ανάθεσης που παρατίθενται αναλυτικά 

στη σχετική απόφαση.  

 

 Η υλοποίηση vectoring ή ισοδύναμων τεχνολογιών αφορά όλο το δίκτυο 

πρόσβασης εκτός από μία περιοχή γύρω από κάθε αστικό κέντρο (Α/Κ) του 

ΟΤΕ, ώστε να καθίσταται δυνατή η προσφορά υπηρεσιών VDSL2 από όλους 

τους παρόχους από το Α/Κ.  

 

 Παράλληλα, όποιος πάροχος υλοποιεί vectoring ή ισοδύναμες τεχνολογίες 

πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εικονικό χονδρικό προϊόν, με χαρακτηριστικά 

αντίστοιχα του τοπικού βρόχου, ώστε να είναι σε θέση και οι υπόλοιποι 

πάροχοι να προσφέρουν λιανικές υπηρεσίες στους συνδρομητές της περιοχής 

κάλυψης της υπαίθριας καμπίνας. 

 



Διαδικασία ανάθεσης περιοχών με βάση το υπό 

διαβούλευση σχέδιο μέτρων 

ΦΑΣΗ 1 

Στον ΟΤΕ ανατίθενται όλα τα ΑΚ στα οποία θα 

έχει ποσοστό VDSL2 ≥ 80% εντός οκταμήνου 

από την έναρξη της διαδικασίας και για τα 

οποία υποβάλει αίτημα ανάπτυξης δικτύου 

Στους ΤΠ ανατίθενται τα ΑΚ που δεν έχουν 

ανατεθεί στον ΟΤΕ στην πρώτη φάση και 

προτίθενται να καλύψουν σε ποσοστό ≥ 50% 

(ένας πάροχος ανά ΑΚ).  Μπορούν να 

πάρουν ΑΚ που ο ΟΤΕ έχει αναπτύξει VDSL 

αλλά οφείλουν να αναπτύξουν συμβατή 

τεχνολογία, ενώ ο ΟΤΕ δεν μπορεί να τα 

αναβαθμίσει σε vectoring. 

Στον ΟΤΕ και στους παρόχους ανατίθενται 

όποια από τα ελεύθερα ΑΚ αιτούνται με 

υποχρέωση ποσοστού κάλυψης  ≥  30% 

3 έτη 

περίπου 

ΦΑΣΗ 3 

ΦΑΣΗ 2 

ΦΑΣΗ 4 

Στον ΟΤΕ και στους ΤΠ ανατίθενται 

ΑΚ τα οποία ζητούν, ανεξάρτητα αν 

μέρος αυτών έχει ήδη ανατεθεί στον 

ΟΤΕ ή στους ΤΠ στις προηγούμενες 

φάσεις. Κριτήριο η κάλυψη του 

εναπομείναντος ΑΚ. 

ΠΡΩΤΗ  

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 
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Διαδικασία ανάθεσης περιοχών: 

Το σήμερα και οι συνδεόμενες ενέργειες 

 Ολοκλήρωση της Φάσης 1 

 Εξέλιξη της Φάσης 2 

 Ρυθμιστικό σκέλος 

• Παροχή αξιόπιστων στοιχείων για την υποδομή του ΟΤΕ στο χρονικό σημείο Το του 

πλαισίου. 

• Ορισμός fast-track διαδικασιών για την αναβάθμιση/εκχώρηση/υπενοικίαση 

καμπινών. 

• Οικονομικά ζητήματα διάθεσης εξοπλισμού ΟΤΕ στις περιοχές που θα ανατεθούν σε 

άλλους παρόχους (τιμή/πότε χρειάζεται αναβάθμιση κ.λπ.). 

• Έγκριση τιμών για τα χονδρικά προϊόντα τύπου VULA, καθώς και για άλλα 

σχετιζόμενα προϊόντα. 

• Ενημέρωση του Κανονισμού Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος. 

• Έγκαιρη διαχείριση πλαισίου για δευτερογενή νομοθεσία σε συνεργασία με ΥποΜεΔι 

(π.χ., δικαιώματα διέλευσης, μητρώο υποδομών). 

 Παρακολούθηση και εποπτεία διαδικασιών από πλευράς ΕΕΤΤ 



 

Στόχοι και προοπτικές 
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Ως προς τούτο, απαιτείται μία μακροχρόνια στρατηγική με αναβαθμισμένο 

το ρόλο των Ρυθμιστικών Αρχών, όπως είναι η ΕΕΤΤ, και με συνεχή 

συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών, με γνώμονα την εναρμόνιση µε το 

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020. 

Προσανατολισμός στο μέλλον 

Α) Αναβάθμιση της χώρας μας 

στην Ψηφιακή Οικονομία της 

Ευρώπης που μπορεί να γίνει με 

την προσέλκυση των απαραίτητων 

επενδύσεων και αξιοποίηση όλων 

των ηλεκτρονικών υποδομών ΤΠΕ. 

Το όραμά μας για το μέλλον έχει δύο άξονες: 

Β) Μεγιστοποίηση της συμμετοχής 

στην διεθνή κοινωνία της 

πληροφορίας όλων των μη 

προνομιούχων και ευάλωτων 

πολιτών. 
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